
 
 

  2013تشرين األول/أكتوبر  9  اللجنة اإلقليمية
  لشرق المتوسط

  الستونالدورة 

  2013تشرين األول/أكتوبر  30 – 27، ُعمان، مسقط

  اجتماع تقني

  مضادات المكروبات: األولويات في اإلقليمللمقاومة لالتصدِّي 

  االجتماع أهداف

  ضادات املكروبات، إىل ما يلي:مللمقاومة ليهدف هذا االجتماع، الذي يناِقش التصدِّي 

سَتجدَّة املرتبطة ب •
ُ
ِلحَّة املتصاعدة منها وامل

ُ
ضادات املكروبات، وعلى ملقاومة املتسليط الضوء على املخاطر امل

العواقب اليت ترتتب عن التقاعس عن اختاذ إجراءات يف هذا الشأن، أو غياب االستجابة على مستوى 
 ؛ا التهديدالسياسات لكبح مجاح هذ

ؤلَّفة من  •
ُ
سياسات من أجل مكافحة املقاومة  6احلصول على التزام بتنفيذ حزمة منظمة الصحة العاملية امل

 .ملضادات املكروبات يف اإلقليم

  معلومات أساسية ونقاط المناقشة

مضادات ضادات املكروبات كأحد بواعث القلق يف جمال األمن الصحي العاملي. ومع فقدان ملقاومة املظهرت 
ا بسبب تطور املقاومة ضدها من ناحية، وبسبب االخنفاض الكبري يف عدد مضادات  سَتخَدمة قو

ُ
املكروبات امل

املكروبات اجلديدة قيد اإلنتاج من ناحية أخرى، يبدو خطر النكوص إىل عصر ما قبل املضادات احليوية ُحمِدقاً. وهناك 
واإلفراط يف  ،منها سوء استخدام مضادات املكروبات ؛ضادات املكروباتُحمرِّكات رئيسية لتسريع وترية املقاومة مل

ُوسَّع وغري املنضبط يف إنتاج الغذاء، السيَّما يف شكل معزِّ  ،استخدامها
يف جمال تربية  النموزات فضًال عن استخدامها امل

  احليوانات.

مة املشكلة والعبء الصحي واالجتماعي ويقف التوافر احملدود للبيانات املوثوقة كحجرة عثرة أمام تقديرات جسا
ضادات املكروبات يف اإلقليم. بـَْيَد أن الدراسات األكادميية من بعض البلدان يف اإلقليم ملقاومة املواالقتصادي املرتبط ب

ُتظِهر أن منط املقاومة ملضادات املكروبات أمر بالغ األمهية ومنتشر جغرافياً، إذ تتخطى معدالت مقاومة امليثيسيلني يف 
لثالث من مضادات السيفالوسبورسني يف بكرتيا ، بينما تتجاوز معدالت مقاومة اجليل ا%50املكورات العنقودية 
  يف بعض البلدان. %70اإلشريكية القولونية 
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سَتخَلصة من الربامج النوعية (مثل السل الرئوي، وفريوس العوز املناعي وتتميّ 
ُ
ز املعلومات اخلاصة باملقاومة وامل

ا أكثر تقدُّماً. وقد أظهرت بيانات ترصُّد الس حالة جديدة من  24000ل الرئوي أن ما يقُرب من البشري، واملالريا) بأ
حالة  81000و  11000السل الرئوي املقاِوم لألدوية املتعددة حتدث كل عام يف اإلقليم، وترتاوح أعداد احلاالت بني 

وي يف من مجيع احلاالت اجلديدة بالسل الرئ %3راً إىل أن ت مؤخّ وفقًا ألفضل التقديرات. ويشري أحد املسوح اليت ُأجريَ 
اإلقليم ميكن أن تكون ُمقاِومة لألدوية املتعددة. وهناك عالمات تبعث على القلق من تزايد املقاومة ألدوية فريوس 

ل ، ارتفع معدّ 2010و  2007بلدًا من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ويف الفرتة بني  12اإليدز املنقول. ففي 
يف أوساط األفراد الذين شرعوا يف تلقي العالج مبضادات الفريوسات القهقرية انتشار مقاومة فريوس اإليدز ألية أدوية 

. وتشهد منطقة جنوب شرق آسيا ظهور طفيليات املالريا 2010يف العام  %7ليصل إىل  2007يف العام  %5من حوايل 
ت املرض والوفيات. كما تنتشر الاملنجلية املقاِومة ألدوية املالذ األخري واألرتيميسينينات، مما يؤدي إىل ارتفاع معدّ 

بريمييثامني يف أكثر البلدان املوطونة باملالريا يف -املقاومة ألدوية املالريا من اجليل السابق مثل الكلوركني والسلفادوكسني
  اإلقليم.

  مضادات المكروباتللمقاومة لأهمية التصدِّي 

ديداً على الوقاية من مجيع أنواع العدوى وعالجها،  إن املستويات املتزايدة من املقاومة ملضادات املكروبات ُتشكِّل 
وتؤثر هذه املستويات يف الكثري من احلاالت، وإْن بنسب متفاوتة، على الفقراء كما هي احلال يف حاالت السل الرئوي 

بدوره بعبء جسيم على عاتق األنظمة الصحية، وعلى االقتصاد واجملتمع بوجه واملالريا وفريوس اإليدز. وهو ما يُلقي 
عام. فمقاومة األدوية تُقلِّص فعالية العالج، وتستمر إصابة املرضى لفرتة أطول، مما ينشأ عنه احتمال انتشار الكائنات 

قة املقاِومة للمعاجلة التقليدية يف أغلب الدقيقة املقاِومة إىل اآلخرين. وال تستجيب العدوى اليت تسببها الكائنات الدقي
األحيان، مع ما يرتتب على ذلك من طول فرتة املرض وزيادة خطر الوفاة. وترتاكم التكاليف اليت تتكبدها اجملتمعات 

اخلضوع إلجراءات تشخيصية أو  ونتيجةباملستشفى،  املكثإما بصورة مباشرة، يف شكل نفقات نتيجة إلطالة فرتة 
فية واالستخدام اإلضايف للمضادات احليوية، أو بصورة غري مباشرة من خالل اخلسارة يف اإلنتاجية، عالجية إضا

فرِطة يف الوفيات.
ُ
  واإلعاقة الطويلة األمد، والزيادة امل

ضادات ملقاومة املت يف أوروبا أن تكاليف الرعاية الصحية وخسائر اإلنتاجية بسبب وأظهرت الدراسات اليت ُأجريَ 
مليار يورو على األقل كل عام. وقد يكون العبء الواقع على كاهل االقتصادات النامية  1.5ات تُقدَّر مببلغ املكروب

مليار  2ضادات املكروبات وحدها ملقاومة املأكثر فداحة، كما هي احلال يف تايالند اليت تبلغ فيها اخلسائر بسبب 
  دوالر أمريكي سنوياً.

  التحديات التي يواجهها اإلقليم

سَتخَلصة من حتليالت حمدودة للوضع داخل البلدان يف اإلقليم عن عدد من التحديات 
ُ
كشفت النتائج األولية امل

تها يف أقرب وقت ممكن. فغياب نظام وطين قوي  ضادات املكروبات ملقاومة املترصُّد يؤدي وظائفه يف اليت يتعني جما
ن أنه ال يتوافر لرامسي السياسات سوى بيِّنات غري كافية يستندون وعدم التعاون مع القطاع املعين بصحة احليوان يعنيا

إليها يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط املناسبة ملكافحة املقاومة ملضادات املكروبات. وهناك حتديات أخرى 
مثل  ،لتنميةيف مواجهة اتتمثل يف غياب التشريعات أو القصور يف إنفاذ القوانني، إن وجدت، وانتشار التحديات املركبة 
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حاالت الطوارئ املعقدة اليت تُفضي إىل اختالل يف الرقابة على جودة األدوية واالستخدام املناسب لألدوية. وهو األمر 

  الذي يقف عائقاً أمام االستجابة يف البلدان املتضررة.

  الخاتمة

تها كل من القرارات اليت تبنَّ  ادات املكروبات، دعا عددٌ ضمللمقاومة لوإدراكاً للتحديات اليت ُمتثِّلها االجتاهات احلالية 
 8/ق48) واللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط (ش م/ل إ58.27و ج ص ع  51.17مجعية الصحة العاملية (ج ص ع من 

 ضادات املكروباتملقاومة املإىل اختاذ تدابري لكبح ظهور  الدويلَّ  واجملتمعَ  األعضاءَ  ) الدولَ 10/ق49و ش م/ل إ
ة التهديد الذي ُمتثِّله املقاومة ملضادات املكروبات  وانتشارها. وعلى الرغم من هذه القرارات، ال تزال االستجابة جملا
تعاين من التشتت. ويتطلب التخطيط وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات واخلطط املناسبة ملكافحة املقاومة ملضادات 

  وى وختصيص املوارد الالزمة لتحقيق ذلك.املكروبات التزاماً سياسياً رفيع املست

ضادات املكروبات خطرًا جسيمًا على األمن الصحي العاملي، فهذه مشكلة ذات أوجه متعددة ملقاومة املوُمتثِّل 
وتستدعي العمل العاجل. وتستند اإلجراءات املناسبة يف هذا الصدد على دعائم ثالث: أ) رفع الوعي وإشراك أصحاب 

؛ ب) بناء الُقُدرات الوطنية؛ ج) االبتكار وإجراء األحباث والتطوير يف جمال األدوات اجلديدة واملعرفة. الشأن املعنيني
ؤلَّفة من ست سياسات التدابري السياسية الواجب اختاذها من أجل مكافحة 

ُ
وتُبنيِّ حزمة منظمة الصحة العاملية امل

  املقاومة ملضادات املكروبات على مستوى البلدان.

  المتوّقعةئج النتا

تكثيف الوعي مبدى خطورة وإحلاح قضية املقاومة ملضادات املكروبات يف اإلقليم، وااللتزام باختاذ إجراءات عاجلة 
ؤلَّفة من ست سياسات.

ُ
 من خالل تنفيذ حزمة املنظمة امل


